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 :چکيده

 دور راه از اشدتغال موفدق اجدرا  و طراحد  در مددیریت  كلیدد  عوامدل بررسد  تحقیدق اید  اصدل  هدد 

 همی  به.میباشد

 شده استفاده عوامل ای  بررس  و شناسای  منظور به ساختار  معادالت و فاز  دلف  روش دو از منظور

 جامعه.است

 حجد .اندد شدده تشديیل خانده وزارت اید  كاركنان همچنی  و نفت وزارت خبرگان كلیه را تحقیق ای  آمار 

 ای  نمونه

 افزار نرم از تحقیق ای  در.میباشد نفر 118 تحقیق AMOS .است شده استفاده

 كدار  دور اجدرا  موفقیدت و رجدوع اربدا  مددیریت،آمادگ  ،آمدادگ  كاركنان آمادگ  یعن  عامل 4 ابتدا

 بعد شد شناسای 

 مناسب نمونه حج  آیا كه شد تعیی ... و بارتلت آزمون از استفاده با یافت اختصاص عاملها ای  به سوالهای 

 یا بود

 نبودند عوامل ای  مجموعه زیر كه سواالت برخ  و شد داده اختصاص عامل 4 ای  به سواالت سپس.خیر

 شدو حذ 

 درسدت فدر  كددام اینيده تعیدی  بدرا  شدد بررسد  تحقیدق متغیرهدا  وضدیعت افدزار ندرم كمك با آخر در

 همچنی .است

 .شد بند  اولویت نفت وزارت در دور راه از اشتغال موفق اجرا  و طراح  برا  مدیریت  كلید  عوامل

 :واژه كلید
 مسیر ،تحلیل فاز  نفت،دلف  كار ،وزارت دور

 

 

 

 

 



 

 مقدمه:

دور کاري به عنوان فعاليتي تعريف مي شود که در آن کارمندان ادارات به جاي انجام وظايف محوله خود در محيط کاري آن وظايف 

الکترونيک نتايج کاري خود را براي سازمان مورد نظر ارسال را در منزل خود انجام مي دهند و از مجاري مختلف مانند مجرا هاي 

ميالدي مورد توجه محققاان مختلاف صاورت ترفات  1990(.  دور کاري به صورت ويژه اي از دهه Limet all,1997مي نمايند )

رساانيد.يکي از ايان ماوارد اما شرايطي در اين ميان به وجود آمد که لزوم توجه بيشتر محققاان باه ايان امار را بايپ از هايپ باه ا باات 

اقتصاد جهاني بوده است.يکي ديگر از عوامل دخيل در به وجود آامدن اين شرايط رشاد ساريت تکنولاوژي هااي ارتبااطي و اطالعااتي 

ماايالدي علاات اسااتزاده از ارتباطااات کااامهيوتري بااراي انجااام فعالياات هااا  کاااهپ بااار  1970.در دهااه Nilles,J.1999 )بااوده اساات)

د کااه در ا اار رفاات و امااد هاااي درون شااهري شااهروندان بااراي انجااام کارهاااي خااود در ادارات و سااازمان هااا ايجاااد مااي ترافيکااي بااو

اراياه ترديد.باه  1طرح استزاده از ارتباطات کامهيوتري براي انجاام اماور توساط جياک نيال 1970(. در دهه Whiten.L,1996شد)

مزااهيم آن را تساترپ داد.دور کااري مسايري جاايگزين باراي ساازماندهي کارهاا  ماي  1980صورتي که بعدا خود وي در طي دهه 

باشد به صورتي که باعث به کارتيري دو منبت مزيتي براي سازمان مي شود:يکي استزاده از منابت انسااني ساازمان و ديگاري اساتزاده 

(. تحقيقاات و تجاارع عملاي از درون تعاداد زياادي از Perez.M.P.et all,2002نولاوژي اطالعاات و ارتباطاات)از منابت جديد تک

 ,Agparساازمان هاا نشاان داده اسات کاه مزايااي مختلزاي در امار دور کااري باراي ساازمان هاا و نيروهااي کااري شاان وجاود دارد)

د مي تواند موجع کاهپ هزينه ها و همچنين انعطاف هاييري در . به صورتي که اتر دور کاري به طور مناسبي صورت تير(1998

 ..(Jala, 2002)  .تيم هاي کاري شود

 :بيان مسأله

 دانند که اين تغييرات خاود سابعهای اين عصر را تغييرات سريت و ناهيوسته میيکی از مهمترين ويژتی

ه تبت آن مطرح شدن موضوعات جديد ها و بهای يهنی شهروندان جوامت و کارکنان سازمانتغيير هارادايم

حزظ منافت يينزعان و مهمتر از آن  رضايت مشتری و ارباع رجوع  مانند ارتقاء کيزيت کاالها و خدمات 

)جزناای   بااه کيزياات زناادتی کاااری کارکنااان و حزااظ تااوازن ميااان زناادتی فااردی و کاااری شااده اساات توجااه

های شغلی کاافی و متناساع ن و يا نقصان فرصتمعنای فقدا به بيکاری حاضردر حال. از سويی (1388

يکای از معضاالت اساسای  برای جمعّيّت جويای کار و عدم تاوازن باين عرضاه و تقاضاای نياروی کاار( 

 )تلزاان  اطالعااات عنااوان رويکااردی مبتناای باار فنّاااوریبااه «کااار از راه دور» آيااد.کشااور بااه شاامار ماای

ای و جهاانی نظيار شابکه اينترنات منطقاه هاای محلای شابکه هست صاورتی  هست الکترونيکی  دورنگار 

ماورد  آموختگاان(ويژه برای دانپ)به جديد های شغلیتواند رويکردی ا ربخپ در ايجاد فرصتمی و...(

 .(1388فرد  براه و سليمانی)چشم توجه قرار تيرد

 انجام تحقيق ضرورتاهميت و 

ي اينتر نت در ميان جوامت مختلف باعاث بوجاود آمادن تغييارات فناوری اطالعات و ارتباطات و رشد ضريع نزو

زيادی هام در مباحاث جامعاه شناسای و هام مساايل ساازمانی بوجاود آورده اسات. يکای از مباحاث مرباوط باه ايان 

تغييرات تا ير فناوری اطالعات بر فعاليت های بشری بوده است. افزايپ حجم کارهای خدماتی نسبت به کار هاا 

وليدی بر طبق تزارپ های رقابت هييری که هر ساله منتشر می شود نشان می دهد حجام فعاليات و محصوالت ت

                                                           
 



های خدماتی رشد باالتری نسبت به فعاليت های توليدی داشته است. با اين وجود و با توجه به نيازمندی ساازمان 

افيکی رفت و آمد شهروندان به ها به اجرای فعاليت ها با سرعتی بيشتر و تمايل دولت ها به منظور کاهپ بار تر

ادارات سبع ترديد تا برخی از سازمان ها به سمت دورکار نمودن کارکنان خود حرکت نمايند. با وجاود مزاياای 

بااليی که در طرح دورکاری مطرح می شود سازمان ها و افراد زيادی هستند که تمايلی به استزاده از اين سيستم 

تزاده از اين طرح و مزايای آن بين علمای مختلف سازمانی اختالف نظراتی وجود از خود نشان نداده اند.و در اس

دارد. برخی به جنبه های منزی اين طرح مانند مسايل و مشکالت خانوادتی که برای افراد به وجود آماده و نحاوه 

يجااد زيرسااخت ارزيابی عملکرد کارکنان و مشکالت ان اشاره می نمايند و اجرايی نمودن ايان طارح را الزماه ا

های مناسع می دانند. اما در اين ميان تحقيقات چندانی به منظور بررسی عوامل کليدی ماديريتی اجرايای نماودن 

طرح چه در تحقيقات داخلی و چه تحقيقات خارجی صورت نگرفتاه اسات. در حاالی کاه مای تاوان بياان نماود کاه 

شناسايی عوامل طرح به منظور برنامه ريزی صحيح اولين تام در برنامه ريزی برای اجرای اين طرح شناسايی 

می باشد. در واقت با شناسايی عوامال کليادی ماديريتی طارح طارح مای تاوان موجباات هاييرپ بهتار طارح توساط 

 کارکنان مديران و ارباع رجوعان را بوجود آورد.

 اهداف تحقيق:

 نزت وزارت در دورکاری موفق اجرای در مديريتی کليدی عوامل شناسايی

 نزت وزارت در دورکاری موفق اجرای در مديريتی کليدی عوامل بندی اولويت

 نزت وزارت در دورکاری موفق اجرای در مديريتی کليدی عوامل بندی دسته منظور به مدلی ارائه

 :تحقيق سؤاالت

 ؟کدامند نزت وزارت در دورکاری موفق اجرای در مديريتی کليدی عوامل

 ؟باشد می چگونه نزت وزارت در دورکاری موفق اجرای در مديريتی کليدی عوامل بندی اولويت

 هاايی مولزه چه از و است چگونه نزت وزارت در دورکاری موفق اجرای در مديريتی کليدی عوامل مدل

 ؟است شده تشکيل

 :هاي تحقيقفرضيه

 اين قسمت تحقيق بعد از شناسايی عوامل توسط روپ دلزی و فازی تکميل می تردد.



 هيشنهادی فرضيات

 بين آمادتی مديريت و اجرای موفقيت آميز دورکاری در وزارت نزت رابطه م بت و معناداری وجود دارد. -

 بين آمادتی کارمندی و اجرای موفقيت آميز دورکاری در وزارت نزت رابطه م بت و معناداری وجود دارد. -

ت رابطاه م بات و معنااداری وجاود بين آمادتی ارباع رجوع و اجرای موفقيت آميز دورکااری در وزارت نزا -

 دارد.

 

 باارای و اول تااام در. شااود ماای اسااتزاده مسااير تحلياال و فااازی دلزاای روپ دو ترکيااع از تحقيااق اياان در

 شاود مای تهياه فازی منطق با ای هرسشنامه بخشی ا ر و کارايی بر مو ر های مولزه و ها متغير شناسايی

 مای قارار خبرتاان اختياار در دلزای هرسشانامه ساواالت عناوان باه ابتدايی مدل در شده ارايه های مولزه و

 اخاتالف از. تاردد می محاسبه فرد هر فازی ميانگين و کلی ميانگين و آوری جمت هرسشنامه سهس. تيرد

 ايان. شاود مای اساتزاده هاا هاسا  مياانگين باا نظار ماورد خبره نظر اختالف شده مشخص برای نيز دو اين

 بار خبرتاان ساهس. شاود مای دوم باار بارای خبرتاان اختياار در شاده اصاالح هرسشنامه همراه به اختالف

 ايان تاا شاود مای تکارار آنقادر مرتباه ايان. نمايناد مای اصاالح را خود نظرات آمده بدست اطالعات اساس

 تحقيق مدل ترتيع بدين. شوند حيف اهميت کم عوامل و اضافه اصلی عوامل و رسيده حداقل به اختالفات

 مولزاه و هاا متغيار از يک هر تا ير ميزان بررسی برای سهس. تردد می ارايه خبرتان از جمعی نظر از

 تاا تيارد مای قارار سانجپ ماورد عااملی و اکتشافی تحليل استزاده با  دلزی روپ از شده حاصل مدل های

 .تردد مشخص عوامل از يک هر تا ير کيزيت آمده بدست مدل برازپ تاييد بر عالوه

 :تيرينمونه روپ  آماري جامعه

 و دهاد می تشکيل دور راه از اشتغال مورد در مربوطه وزارت خبرتان کليه را تحقيق اين آماری جامعه

 .باشند می خبرتان از نزر 30 آماری نمونه تعداد  تحقيق در فازی دلزی روپ به توجه با

 :هاداده تحليل و تجزيه ابزار و هاروپ

 روپ دو از ترکيبای تردياد اراياه نياز قبال هاای بخاپ در که همانطور تحقيق اين در ترفته کار به روپ

 اولياه مدل ابتدا که است صورت بدين فازی دلزی بخپ در کار روپ. باشد می مسير تحليل و فازی دلزی

 هاای متغيار بار ماو ر کليادی عوامال شاامل خاود تجربای و ای کتابخاناه مطالعاات طرياق از محقاق توساط



 سواالتی آن های مولزه و مدل اين اساس بر سهس. تردد می تهيه باشد می تحقيق هدف واقت در که اصلی

 هار نظار از عامال هار شاده کسع امتيازات. تردد می ارايه فازی منطق با منطبق های تزينه صورت به

 هرسشنامه امتيازات و نظرات از استزاده با بعد مرحله در و شود می مقايسه کل ميانگين با و مشخص فرد

 تزيناه هار باه وی کاه امتياازی ميازان مقايساه هماراه به فرد هر به و شود می تهيه  انويه هرسشنامه اوليه

 داشاته تاری منطقای تياری تصاميم فارد اسااس اين بر تا شود می ارايه افراد کليه امتيازات ميانگين با داده

 طبق نهايی مدل و شناسايی اصلی های مولزه اينکه تا( بار سه قالبا)شود می تکرار آنقدر روپ اين. باشد

 روپ از هام روی بار هاا متغيار تاا ير شدت و ميزان بررسی منظور به سهس. شود تهيه خبرتان نظرات

 باين رابطاه کنناده بياان سااختاری مادل مرحلاه ايان خروجای. شاود می استزاده مسير تحليل و عاملی تحليل

 دباش می مستقل و وابسته های متغير

 :اطالعات و داده ها

 :آمار توصيزی .

 در نمونه آماری: جنسيتبررسی وضعیت 

 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری 1-4جدول شماره 

درصدددددددددددددددددددد  فراوانی جنست

 فراوانی

درصدد  معتبر

 فراوانی

 تجمعدددددددددددددددددی

درصدددددددددددددددددددد 

 فراوانی

 91.53 91.53 91.53 108 مرد

 100.00 8.47 8.47 10 زن

  100.00 100.00 118 کل

 

 

 تحصیالت در نمونه آماری: بررسی وضعیت 4-2-2

 بررسی وضعیت تحصیالت در نمونه آماری 2-4جدول شماره 

 درصد تجمعی فراوانی درصد معتبر فراوانی درصد فراوانی فراوانی 

 5.08 5.08 5.08 6.00 بدون پاسخ



 71.19 66.10 66.10 78.00 فوق دیپلم و پایین تر

 86.44 15.25 15.25 18.00 لیسانس

 99.15 12.71 12.71 15.00 فوق لیسانس

 100.00 0.85 0.85 1.00 دکتری

  100.00 100.00 118.00 کل

 

 

 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری: 4-2-3

 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری3-4جدول شماره 

 تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی 

 2.54 2.54 2.54 3.00 بدون پاسخ

 27.97 25.42 25.42 30.00 سال 30زیر 

30-40 26.00 22.03 22.03 50.00 

40-50 35.00 29.66 29.66 79.66 

سددددال بدددده 50

 باال

24.00 20.34 20.34 100.00 

  100.00 100.00 118.00 کل

 

 

 بررسی وضعیت سابقه کاری: 4-2-4

 بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری 4-4جدول شماره 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی 

 1.69 1.69 1.69 2.00 بدون پاسخ

 31.36 29.66 29.66 35.00 سال 5زیر 

 50.85 19.49 19.49 23.00 سال 10-5



 66.10 15.25 15.25 18.00 سال 10-15

 100.00 33.90 33.90 40.00 سال 15باالتر از 

  100.00 100.00 118.00 کل

 

 تجزیه و تحلیل داده ها:

 تخمين روابط بين متغير های اصلی 12-4جدول شماره 

 تخمين رابطه متغير مستقل رابطه متغير وابسته
انحاااااااااااااااراف 

 معيار
 ضريع آزمون

ساااااااطح معنااااااای 

 داری

 *** 3.448 148. 509. آمادتی مديريت ---> موفقيت دورکاری

 *** 3.940 211. 830. آمادتی کارکنان ---> موفقيت دورکاری

 ---> موفقيت دورکاری
آمااااااادتی ارباااااااع 

 رجوع
4.145 3.094 1.340 .180 

 

  ساطح معنای 3.44)آمااره موفقيات اجارای دورکاریو  آمادتی مديريتبا توجه به جدول باال رابطه بين 

( 0.000  ساطح معنای داری 3.94)آمااره موفقيت اجرای دورکاریو  آمادتی کارکنان(  0.000داری 

 ولی رابطه بين موفقيت دورکاری و آمادتی ارباع رجوع تاييد نمی تردد. تاييد می شود.

 

 وضعيت متغيرهای تحقيقبررسی  4-4

 وضعيت عملکرد آمادتی مديريت در سطح متوسطی ارزيابی می شود. 4-4-1

 µ≤30H=  فرض صفر:

 µ>31H=  ک:           یفرض 



 آمادگی مدیریتت یوضع  بررس 13-4دول ج

 میانگین tآماره  نام متغیر
سددددددط  معندددددد  

 داري

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 5314.- 34237.- 000. 2.65 3.587- آمادگی مدیریت

 

تفاوت معنی داری با حد  وضعیت آمادگی مدیریتمی توان بیان نمود که  13-4با توجه به جدول شماره 

مدی گدردد. همیندین نوسط دارد. بنابراین فرض صفر مبتنی بر متوسط نبودن وضعیت این شاخص تاییدد 

اسدت بندابراین مدی تدوان نتیجده گرفدت کده  منفدیتوجه به این موضوع که حد باال و پایین ایدن آزمدون  اب

 می شود.ارزیابی  در سط  پایینیوضعیت این شاخص در جامعه مورد بررسی 

 

 

 وضعيت عملکرد آمادتی کارکنان در سطح متوسطی ارزيابی می شود. 4-4-2

 µ≤30H=  فرض صفر:

 µ>31H=  ک:           یفرض 

 آمادگی کارکنانت یوضع  بررس 14-4دول ج

 میانگین tآماره  نام متغیر
سددددددط  معندددددد  

 داري

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 1503. 26610. 000. 3.26 4.551 آمادگی کارکنان

 

تفاوت معنی داری با حد  وضعیت آمادگی کارکنانمی توان بیان نمود که  14-4با توجه به جدول شماره 

مدی گدردد. همیندین نوسط دارد. بنابراین فرض صفر مبتنی بر متوسط نبودن وضعیت این شاخص تاییدد 

اسدت بندابراین مدی تدوان نتیجده گرفدت کده  مثبدتتوجه به این موضوع که حد باال و پایین ایدن آزمدون  اب

 بی می شودارزیا در سط  باالییوضعیت این شاخص در جامعه مورد بررسی 

 وضعيت عملکرد آمادتی ارباع رجوع در سطح متوسطی ارزيابی می شود. 4-4-3

 µ≤30H=  فرض صفر:



 µ>31H=  ک:           یفرض 

 آمادگی ارباب رجوعت یوضع  بررس 15-4دول ج

 میانگین tآماره  نام متغیر
سددددددط  معندددددد  

 داري

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 1.1415 1.22740 000. 4.22 28.294 آمادگی ارباب رجوع

 

تفداوت معندی داری  وضعیت آمادگی ارباب رجوعمی توان بیان نمود که  15-4با توجه به جدول شماره 

مدی گدردد. نبا حد وسط دارد. بنابراین فرض صفر مبتندی بدر متوسدط نبدودن وضدعیت ایدن شداخص تاییدد 

اسدت بندابراین مدی تدوان نتیجده  مثبدتتوجه به این موضوع کده حدد بداال و پدایین ایدن آزمدون  اهمینین ب

 می شود.ارزیابی  در سط  باالییگرفت که وضعیت این شاخص در جامعه مورد بررسی 

 نتيجه تيری:

در بخپ دلزی فازی هس از انجاام تحليال هاای ماورد نظار ابعااد زيار باه منظاور آماادتی دورکااری در ساه ساطح 

 که اين موارد در قالع جدول زير ارائه شده است: مديريت  کارکنان و ارباع رجوع تعريف ترديد.

 نتايج دلزی فازی 1-5جدول شماره 

در میان آشنایی با مفاهیم دورکاری 

 مدیران

توانایی اسدتفاده از سدخت افدزار هدا 

 در میان کارکنان

درک راحتددی اسددتفاده از سیسددتم در 

 میان ارباب رجوعان

توانایی اسدتفاده از ندرم افزارهدا در 

 میان مدیران

درک مزياااد باااودن سيساااتم در مياااان 

 کارکنان

وجاااود حاااس اعتمااااد باااه سيساااتم در 

 ميان ارباع رجوعان

از سدخت افدزار هدا توانایی اسدتفاده 

 در میان مدیران

درک راحتاای اسااتزاده از سيسااتم در 

 ميان کارکنان

وجود زيرساخت های مناسع بارای 

دريافااات خااادمات. در مياااان اربااااع 

 رجوعان

درک مفیددد بددودن سیسددتم در میددان 

 مدیران

توانااااايی ايجاااااد ارتباااااط از طريااااق 

 اينترنت در ميان کارکنان

حمايااات ماااديران ارشاااد ساااازمان از 

 دورکاری

درک راحتددی اسددتفاده از سیسددتم در 

 میان مدیران

وجود زيرساخت های مناسع بارای 

 اجرای وظايف  در ميان کارکنان

وجااود زيرساااخت هااای مناسااع در 

 سازمان

تواندددایی کنتدددرل کارکندددان از طریددد  

 سیستم جدید در میان مدیران

آشنايی با مزاهيم دورکااری در مياان 

 ارباع رجوعان

صاارفه بااودن اسااتزاده از مقاارون بااه 

 سيستم در سازمان

وجود زیرساخت های مناسب بدرای 

 اجرای وظایف  در میان مدیران

توانااايی اسااتزاده از ناارم افزارهااا در 

 ميان ارباع رجوعان

قايلياات ايجاااد بهااره وری در اجاارای 

 وظايف کارکنان

آشنایی با مفاهیم دورکاری در میان 

 کارکنان

افاازار هااا توانااايی اسااتزاده از سااخت 

 در ميان ارباع رجوعان

وجااود مهااارت هااای ناارم افاازاری و 

سااخت افاازاری در ميااان مااديران و 

 کارکنان

 کارکنان باالی سازمانی تعهددرک مزياااد باااودن سيساااتم در مياااان توانایی اسدتفاده از ندرم افزارهدا در 



 ارباع رجوعان میان کارکنان

 محدودیت های تحقی :

تحقی  باعث ایجداد مشدکالت و محددودیت هدای زمدانی بداالیی بدرای محقد  توزیع مکرر پرسشنامه های 

گردیددد کدده ایددن امددر اجددرای تحقیدد  را بددا مشددکالت متعددددی مواجدده نمددود. همینددین تحقیقددات در حددوزه 

دورکاری در ایران کمتر بر آمادگی ارباب رجوع تمرکز نموده است که این امر امکان بررسدی دیید  تدر 

 مان ها توسط محق  را فراهم ننمود.این موضوع در سایر ساز

 پیشنهادات تحقی 

در بخپ آماادتی ماديريت بارای دورکااری باياد بياان نماود کاه در قادم اول نيازسانجی مناسابی از  -

آمادتی و اتاهی مديريت در سازمان باياد صاورت هاييرد. درواقات باياد دانسات کاه ماديران تاا چاه 

با اين واژه آشنايی دارناد. همچناين الزم اسات  ميزان از لحاظ مزاهيم و زيرساخت های دورکاری

تا اموزپ های الزم برای افزايپ توانايی ماديران در حاوزه نارم افزارهاای مختلاف ارائاه تاردد. 

اين نرم افزارها می تواند در حوزه تخصصی و عمومی تعرياف شاود. همچناين باياد هاروژه هاای 

پ ماديران کمتار نماياد و نباياد باعاث دورکاری به توناه ای تعرياف شاود کاه باار کااری را از دو

مسئوليت بيشتر و هزيناه بيشاتر بارای ماديران شاود. همچناين الزم اسات تاا در سيساتم هاای جدياد 

همچنين الزم اسات تاا زيار  توانايی کنترل کارکنان همچنان برای مديران به قوت خود باقی بماند.

 ساخت های مناسع برای مديران فراهم تردد.

کارکنان برای اجرای طارح هاای دورکااری نياز الزم اسات تاا در ابتادا باا ابجااد در بخپ امادتی  -

جلسات توجيهی از نظر علمی افراد را با مزاهيم مرتبط در اين حوزه آشانا نمايناد. ساهس باا ايجااد 

دوره های آموزشی آشنايی و مهارت های افراد در حوزه هاای فنای و نارم افازاری افازايپ ياباد. 

ای نرم افزاری و سخت افزاری بايد به تونه ای تعيين شود که افاراد بتوانناد همچنين زيرساخت ه

براحتی با مديران خود ارتباط برقرار نمايناد. اساتزاده از اينترنات نياز باياد ماد نظار قارار تيارد و 

 توانايی های وع تردی و جستجو و انجام فعاليت ها از اين طريق افزايپ يابد.

نيز در قادم اول باياد اطاالع رساانی دقيقای در ايان زميناه صاورت در بخپ آمادتی ارباع رجوع  -

هييرد. در واقت الزم است تا کليه ارباع رجوعان از ماهيت و نوع کار با اين سيستم ها آشنا شند. 

در ساايت هاای ارائاه خادمات نيااز مای بايسات امکاان اماوزپ هااا و راهنماايی هاای مناساع باارای 

ی دورکااری باياد باه توناه ای طراحای شاوند کاه هزيناه هاای کاربران جديد مهيا باشاد. سيساتم هاا

 مشتريان را کاهپ داده و سرعت عمليات را افزايپ دهد.



-  
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